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Pla d'actuació de l'acord de corresponsabilitat per al curs 2020-2021, elaborat d'acord amb el model de l'annex 3 de la Resolució de 10                       

setembre de 2020, del secretari de Polítiques Educatives, pel qual es regula el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives per al curs 2020-2021. 

 
DIAGNOSI ACTUALITZADA DE CENTRE 
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AMENACES OPORTUNITATS 
A1. Alumnat majoritàriament d’un sector de població amb baix nivell          

socioeconòmic i cultural i amb poca motivació per als estudis.  

A2. Arribada  a l’institut d’un percentatge  força elevat d’alumnes         

amb poc bagatge cultural, pocs hàbits d’estudi i poques habilitats          

socials. 

A3. Poc pes social del català en l’entorn, fet que no contribueix a             

reforçar la llengua dels aprenentatges. 

A4. Existència d’altres centres d’educació secundària molt propers a         

la població. 

A5. Manca de recursos extraescolars i de lleure en el municipi per            

completar la formació personal i facilitar una millor socialització de         

l’alumnat. 

A6. Baixa implicació de moltes famílies agreujada per la crisi          

econòmica causada per la pandèmia. 

A7. Increment significatiu de la diversitat i de la mobilitat de           

O1. L’Institut Montbui és l’únic centre de secundària del municipi. 

O2. Pla de treball consensuat  “Primària- Secundària”. 

O3. Capacitat d’intervenció en l’entorn a partir de la participació en el            

Pla Educatiu d’Entorn. 

O4. Aprofitament de  la continuïtat del pla estratègic com acord de           

coresponsabilitat per consolidar aspectes de qualitat i millora.  

O5. Treball en xarxa de centres del municipi i de secundària de            

l’Anoia. 

O6. Bona relació amb diferents serveis del municipi i entorn: serveis           

socials, promoció econòmica, sanitat, biblioteca, Creu Roja... 

O7. Alt nivell de satisfacció de les famílies respecte a l’èxit acadèmic            

dels seus fills i participació en programes d’innovació (GEP,         

Avancem, Ara.Art i Mobils.Edu) 

O8. Enfortiment de la identitat del centre. 
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l’alumnat, la qual cosa incrementa la complexitat de l’acció         

educativa.                

FORTALESES DEBILITATS 
F1. Bona coordinació general del centre, amb equip directiu obert a           

nous reptes, plantejament institucional compartit i professorat       

implicat en els projectes. 

F2. Estructura de treball en equip ben consolidada, tant verticalment          

(departaments i coordinacions) com transversalment (equips      

docents, tutories, consell de delegats, pares i mares delegats).  

F3. Acció tutorial competencial i orientadora que atén aspectes         

socioafectius reforçada amb la progressiva implicació de les famílies         

a través de la figura dels pares/mares delegats de curs. 

F4. Atenció a dificultats de l’alumnat que refusa el sistema escolar,           

fet que millora la convivència i  fomenta la participació dels          

estudiants en tasques de voluntariat (Pla d’acollida, company guia,         

mediació, PFI). 

F5. Infraestructura humana i material  que permet avançar en la          

millora de la tasca docent (plans d'innovació, Pla TAC, tractament de           

la diversitat, Pla futur, projectes, coral…). 

D1. Baix compromís i poca constància d’un sector significatiu de          

l’alumnat que se sent poc atès emocionalment. 

D2. Insatisfacció del professorat dels resultats d’aprenentatge assolits        

per part de l’alumnat. 

D3.  Mobilitat del professorat. 

D4. Resultats no suficientment satisfactoris en el grau d’assoliment         

de les competències bàsiques. 

D5. Baix consens en la definició de processos d’aula per assolir les            

competències bàsiques i el treball autònom de l’alumnat. 

D6. Índex d’absentisme i/o abandonament prematur en augment. 

D7. Poca incidència del treball cooperatiu i per projectes com a           

metodologia d’aula.   

D8. Elevat percentatge d’alumnat amb NESE. 

D9. Escassa difusió entre el professorat del treball dels grups          

impulsors dels Plans d’innovació.                                                
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1) AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA INICIAL 

a) Característiques del centre educatiu i de l'entorn. 

 
L’Institut Montbui es va crear el curs 1996-97. És l’únic institut de Santa Margarida de Montbui, població de l’Anoia, que per la seva situació                        

geogràfica, al costat d’Igualada, ha rebut una gran quantitat d’immigració d’Andalusia i d’Extremadura, principalment durant la segona meitat del                   

segle XX. Aquesta població es va instal·lar als anys cinquanta i seixanta en els terrenys que formaren el nucli de Sant Maure, en conurbació amb                         

Igualada, on treballava la major part de la població, i a dos quilòmetres i escaig de l’antic nucli municipal. A l’última dècada del segle XX, la segona                           

i tercera generació fruit d’aquella immigració, junt amb l’arribada de nous immigrants, aquest cop procedent d’altres països extracomunitaris                  

(Marroc, països d’Amèrica Llatina, països de l’Àfrica subsahariana, Àsia...), havia augmentat la població de manera considerable, tant en nombre                   

com en diversitat cultural. Però la involució dels últims anys ha reduït sensiblement la població de Santa Margarida de Montbui que està per sota                        

dels 10.000 habitants i amb una taxa de creixement migratori de 10 per mil habitants que s’ha tornat a veure incrementada en els darrers temps,                         

amb uns marges de fluctuació destacables, des de la pandèmia. 

La població té un nivell socioeconòmic i cultural entre baix i molt baix. La taxa d’atur de l’any 2017 era d’un 26,5% de la població i el nivell                            
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F6. Disminució de la ratio reconeguda a 1r i 2n d’ESO (27 alumnes). 

F7. Existència de propostes d’unificació de criteris metodològics,        

didàctics i d’avaluació dins dels departaments.  

F8. Ús de metodologies, estratègies activitats diversificades per        

motivar l’alumnat.  

F9. Satisfacció de la comunitat educativa pels recursos organitzatius         

i la seva planificació. Bon clima de centre 
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d’instrucció se situa en 14,56% els que no tenen cap titulació, 32,92% només amb estudis primaris, 47% estudis secundaris i 5,52% estudis                      

universitaris. 

A l’Institut Montbui, s’escolaritzen la pràctica totalitat dels alumnes que cursen ESO dels centres de primària del nucli urbà (García Lorca i Antoni                       

Gaudí), a excepció del centre Montbou del nucli antic que n’escolaritza un percentatge molt baix amb tendència a l’alça els darrers anys. 

Últimament s’ha millorat l’entorn urbanístic del centre, així com el del nucli urbà en general; però, malgrat això, en els darrers anys també s’ha                        

apreciat un increment significatiu de la diversitat i de la mobilitat de l’alumnat (es van doblar els valors de referència -segons l’AGD1 2010 i                        

s’estabilitzaren segons l’AGD 2014) fet que incrementa la complexitat de l’acció educativa i frena l’assoliment de resultats més satisfactoris. El                    

centre està considerat de màxima complexitat. 

Pel que fa als resultats del curs 2019-20, si partim dels indicadors de centre (àmbit de processament: tots els centres), la graduació d’ESO                       

coincideix amb la mediana i està una mica per sobre de la mitjana. La graduació de Batxillerat està per sobre de la mitjana i també de la mediana i                             

les proves d’accés a la universitat estan gairebé a la mitjana i la mediana.  

La cohesió social, a partir de l’abandonament dels estudis, té uns valors per damunt de la mitjana i també de la mediana. Les absències de                         

l’alumnat superiors al 25% estan per sota de la mitjana i coincideixen amb la mediana de tots els centres de Catalunya. 

Hi ha una llarga tradició de treball en xarxa des de l’any 2010, però amb la consolidació de les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn i el treball de                            

coordinació Primària-secundària, s’ha enfortit molt la col·laboració i treball coordinat, per exemple amb les activitats d’aprenentatge i servei de                   

l’estudi assistit, l’acollida d’alumnat de 1r d’ESO, entre altres. No només amb les escoles sinó amb entitats d’educació en el lleure i reforç educatiu                        

com Inama i el Centre Obert de l’Ajuntament. 

L’Institut té el major nombre d’alumnat de la seva història en aquests moments amb uns 550 alumnes, amb 5 línies a 1r i 2n d’ESO, 4 a 3r i 4t                              

d’ESO, 2 a cada curs de batxillerat i un PFI. Patim manca d’espais, però l‘aposta fa tres cursos d’introduir la compra de chromebooks per part de                          

les famílies ha estat clau per aconseguir que tots els alumnes tinguessin dispositius quan va arribar el confinament del mes de març de 2020. I ha                          

permès afrontar molt millor el Pla de contingència del curs 2020/21, ja que amb la generalització de Google Classroom a totes les matèries d’ESO                        

1 Avaluació global diagnòstica 
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tot l’alumnat pot seguir en cas de nou confinament. 

 

 

b) Clima escolar en el centre educatiu. 

Des del curs 2019/20 s’està treballant en l’actualització del Projecte de convivència seguint les indicacions del Departament d’Educació. El                   

Projecte de Direcció 2019/23 recull en el segon objectiu de millora de la cohesió social, actuacions encaminades a fer que els alumnes i les                        

famílies tinguin major paper en l’autoregulació dels seus aprenentatges per part dels primers i en la comunicació i treball coordinat per part de                       

les segones. El Consell de delegats, la revitalització de l’AFA i del Consell de mares i pares delegats de curs es procura que siguin els òrgans                          

executors d’aquesta política de transparència i presa de decisions compartida. 

El clima escolar el definim com a bo entre els diferents sectors de la comunitat educativa a partir dels qüestionaris que passem a final de curs i                           

ens donen un grau de satisfacció de 9,1/10 segons recull els annexos a la Memòria 19/20. Es procura que la participació en la presa de                         

decisions sigui consensuada a partir d’un lideratge distribuït per part de l’equip directiu , cap als coordinadors i cap el claustre, sense oblidar el                        

paper de cap sector procurant que se senti la veu dels representants al Consell Escolar i que les eines de comunicació siguin claus per a què                          

aquesta sigui fluïda. 

Dit això, el fet que s’ha definit que siguem un centre de màxima complexitat per les condicions socioeconòmiques de l’entorn, el podem veure                       

traslladat en les situacions que es donen en algunes classes i concretament amb determinat tipus d’alumnat: sovint als alumnes els costa estar                      

concentrats en el treball a últimes hores o bé molta estona seguida. Calen classes dinàmiques i sol tenir més problemàtica de gestió d’aula el                        

professorat novell al centre (només 16 dels 66 en plantilla són definitius al centre). Cal evitar el conflicte, perquè moltes vegades hi ha alumnes                        

a qui costa mantenir les formes en relació amb els adults, bàsicament per manca de models positius. Són de resposta ràpida i tenen poca                        

contenció. Si després treballem el conflicte, els resultats solen ser positius. Per treballar la mediació tenim també un equip d’orientació amb                     

quatre psicopedagogs, un per cada nivell d’ESO. A més hi ha un nombre important d’alumnat en situació de risc d’exclusió social o bé                       
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carències d’educació emocional i/o cultural. Un sector d’alumnes són el que denominem “nens de carrer”: passen moltes hores sols a casa o                      

al carrer, sense supervisió ni modelatge educatiu. El PdD recull entre les accions a desenvolupar l’atenció a la Salut Emocional. 

La dinamització de les hores de pati també és una actuació que ens cal afrontar, ja que hi ha nens i nenes que sembla que només busquin el                            

conflicte per relacionar-se i cal treballar molt les habilitats socials. 

També cal dir que totes les actuacions del PdD que desenvolupem en les PGA cada curs busquen contrarestar les desigualtats socials i donar                       

equitat a tot l’alumnat. És per això també que el tercer objectiu del Projecte de Direcció és millorar la imatge de centre, perquè l’alumnat se’l                         

senti com a propi i potenciar els ensenyaments postobligatoris perquè no hi hagi abandonament escolar i tinguin les millors oportunitats                    

educatives. 

c) Processos i resultats d'aprenentatge, amb especial atenció al tercer trimestre del curs 2019-2020 i a l'alumnat amb                  
vulnerabilitat educativa. 

 

Som un centre que ja ha apostat per afavorir la competència digital del professorat i alumnat, tal i com queda reflectit en el Projecte de direcció                          

2019/23, amb estratègies de centre com la dotació de dispositius mòbils (Chromebooks i tauletes) a alumnat i professorat o d’altres -liderades                     

per la Comissió Digital (a partir del curs 2020/21, Comissió d’estratègia digital de centre)- com la revisió del Pla Digital, el disseny de la                        

implementació de la Competència transversal digital, el Pla d’Innovació mòbils.edu o la formació de centre al professorat. 

 

Durant el tancament de centres educatius (tercer trimestre curs 2019/20) l’alumnat de 1r i 2n d’ESO va poder seguir les activitats telemàtiques                      

gràcies als Chromebooks (propis o de centre) de què disposaven. La resta d’alumnat va fer-ho a partir d’equips que tenien a casa o dels                        

facilitats -amb o sense connectivitat- pel Departament d’Educació a partir de la detecció de necessitats. Malgrat disposar de dispositius i                    

connectivitat, no es va arribar per igual a tot l’alumnat i va caldre molt esforç per part de tot el claustre i, singularment, dels tutors. 

El curs 2020/21 tot el professorat i alumnat de 1r a 3r d’ESO té un Chromebook i llicències digitals, ja que en els darrers tres cursos escolars                           

s’ha demanat a les famílies la compra d’un dispositiu en entrar a 1r d’ESO. Per a la resta de nivells (4t ESO, Batxillerat i PFI) esperem que la                            
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informació comunicada al Departament d’Educació a través del Qüestionari sobre les necessitats digitals de l'alumnat i dels docents dels                   
centres que tenia per objectiu fer una detecció acurada de les necessitats actuals de l’alumnat i dels docents dels centres educatius de                      
Catalunya, així com del grau de capacitació del personal docent i les preferències del centre, i poder iniciar el desplegament                    
d’equipaments digitals i altres accions en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 permeti dotar de dispositius alumnat i                     

professorat. Segons les darreres dades del Pla d’acceleració tot l’alumnat d’ESO i batxillerat de 3r ESO a 2n Batxillerat estarà dotat                     

d’equipament. I en aquests moments hem rebut connectivitat a les llars per Mifi (dispositiu de connexió a internet en un horari limitat i unes GB                         

determinades) 

 
En cas de confinament parcial o total es seguirà el mateix plantejament del 3r trimestre del curs 2019/20 (utilització de Google Classroom com                       

a Entorn virtual d’aprenentatge), seguint les indicacions del document “Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge” i                   

incorporant les propostes de millora sorgides de la revisió per part dels equips docents de l’organització de centre durant el tercer trimestre                      

curs 19/20: 
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● ESO i BTX: es considera necessari que totes les matèries -inclosa Tutoria- disposin d’un espai propi en una plataforma digital                    

(Google Classroom o Eix Moodle) 

● Cal proporcionar formació en eines digitals (Google Classroom & Meet) per famílies a inici de curs 

● El centre hauria d’assumir el cost d’algunes apps (exemple: Padlet, per afavorir el treball cooperatiu de l’alumnat, WeVideo per                    

treballar les produccions audiovisuals, etc.) 

● Cal utilitzar més el portafoli digital personal dels alumnes com a entorn personal d’aprenentatge, mostrant evidències del treball                  

realitzat a les matèries i als àmbits transversals (Digital i Personal i social). Pot ser un bon lloc perquè l’alumnat, si ho desitja,                       

comparteixi vivències personals durant el possible confinament. 

● Cal establir un horari setmanal estable de videoconferències per cada matèria. 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2018004
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2018004
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D’altra banda en cas de confinament (total o parcial) les hores del professorat afectat assignades a guàrdies passaran a dedicar-les a reforçar                      

la tasca dels tutors/es de grup.  

d) Necessitat educatives i emocionals de l'alumnat, amb especial atenció a l'alumnat amb vulnerabilitat educativa. 

Ja hem parlat del nombre considerable d’alumnat vulnerable que tenim al centre, nombre que es veu elevat per les circumstàncies                    

econòmiques actuals que sempre afecten més al sector social més feble. 

Tenim alumnes a cada nivell (de 1r a 3r d’ESO) les famílies dels quals no poden fer front al pagament d’un chromebook, almenys a principi de                          

curs i, malgrat que han augmentat les beques municipals, procurem des del centre que puguin tenir l’eina des del primer dia de curs, facilitant                        

uns armaris de chromebooks en espais comuns del centre, on l’alumnat pot anar a buscar l’eina a primera hora del matí i deixar-la endollada a                         

l’última. Això fa que aquest alumnat vulnerable no disposi de l’eina una vegada abandona el centre a migdia. A més, actualment i per la Covid,                         

aquest alumnat no pot anar a la biblioteca municipal per poder treballar amb dispositius electrònics, ni d’altres. Sovint també trobem famílies                     

que no poden assumir el cost de la reparació d’aparells dels quals no es té la cura de conservar en les millors condicions. De vegades, ens                          

costa que totes les famílies assumeixin el cost de les llicències digitals i tot i que oferim ajudes i condicions en el pagament, també ens trobem                          

amb casos que no ho fan, però tampoc faciliten que puguem fer-ho com a centre.  

En aquests casos sol ser important la intervenció de la Tècnica d'Integració Social (TIS), igual com en l’ajuda per a la sol·licitud de beques,                        

però una TIS és clarament insuficient per les necessitats d’atenció que tenim entre el nostre alumnat. El que realment ens caldria és un                       

educador/a de carrer que pogués atendre l’alumnat més vulnerable. 

Procurem també facilitar activitats extraescolars com l’Estudi Assistit per suplir aquestes carències, o bé d’altra oferta esportiva i de lleure per                     

compensar les carències d’igualtat d'oportunitats que hem esmentat abans. També cal més oferta cultural i un programa de mentoria social                    

pensem que seria interessant per oferir més possibilitats d’equitat. 
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e) Comunicació amb les famílies 

La principal eina de comunicació amb les famílies és la intranet de centre, iEducació, per comunicar faltes d’assistència, incidències i altres                     

comentaris. També els diem que tota la informació la trobaran a la web de centre i que s'acostumin a consultar-la. I sens dubte la peça clau de                           

la comunicació amb les famílies són els tutors. Treballem amb el model SCAP d’orientació educativa desenvolupat a partir del Pla d’Acció                     

Tutorial, però cal dir també que el canvi de professorat i la mobilitat de les famílies solen dificultar aquests processos de millora de                       

comunicació en què centrem els nostres esforços. 

Ja hem parlat també de les polítiques de més implicació de les famílies en el procés educatiu a partir de la projecció d’accions d’impuls de                         

l’AFA i els pares i mares delegats. Però en aquests moments estem intentant crear una junta d’ AFA, ja que l’antiga AMPA va quedar                        

completament desmembrada després d’anys d’inacció. Costa molt que les famílies d’adolescents s’impliquin en el funcionament del centre. Tot                  

i que pensem que estem a punt de què sorgeixi una nova junta, calen accions d’incentivació, sobretot perquè les diferents cultures se sentin                       

representades i involucrades. 

OBJECTIUS GENERALS 

● Garantir el principi de gratuïtat de l’educació pública de Catalunya.  

● Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels infants socioeconomicament desfavorits a les a les activitats escolars (sortides i colònies 

escolars)  

● Garantir el dret a la participació de l’alumnat i a la no exclusió per raons econòmiques 

● Combatre la segregació escolar i social fent partícips a tots els infants i joves de les activitats del centre educatiu.  

● Fomentar la socialització, la cohesió i el sentiment de pertinença 

 INDICADORS D’AVALUACIÓ UTILITZATS 

● Nombre d’alumnes sobre el total d’alumnes del centre que han accedit a les  sortides i activitats escolars.  

● Enquesta de satisfacció a l’alumnat i les famílies que han pogut accedir a les sortides i activitats escolars. 
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● Enquesta al professorat per mesurar l’impacte positiu que ha tingut la participació en  les sortides i activitats finançades amb el PMOE. 

 

 
 
 
 

TAULA OBJECTIUS PGA 

En la següent taula establim la concreció a la PGA d’objectius, mesures, indicadors, recursos, destinataris de la mesura i responsables amb la 

seva temporització:  
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Objectiu  
PGA 

Objectiu 
 PMOE 

Mesura Destinataris Indicadors i 
 criteri d’èxit 

Recursos Temporització Responsable 

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 

Garantir l’accés en   
igualtat d’oportunitats  
dels infants  
socioeconòmicament 
desfavorits a les   
activitats  
escolars (sortides i   
colònies escolars)  
  
Garantir el dret a la     
participació de  
l’alumnat i a la no- 
exclusió per raons   
econòmiques  

M1/P1:Accés 
equitatiu a les   
colònies i sortides   
escolars: Reducció  
del preu de les    
colònies incloses en   
el Pla anual del    
centre, mitjançant  
l’abonament directe a   
les entitats que les    
presten d’una part del    
cost total de l’activitat. 

Alumnat dels 
cursos amb 
les activitats 
proposades 
 

Nombre d’alumnat 
participant a les 
sortides amb 
pernoctació: CdA, 
Boscos de muntanya  
Percentatge de 
participants respecte 
el total d’alumnat 
susceptible de fer 
l’activitat 
50-60 satisfactori 
+60% molt satisfactori 
Enquesta de 
satisfacció sobre 
l’activitat a l’alumnat 
participant 
1-4 valoració activitat 
alumnat (1-2 no 

2800 €  
destinats a 

minorar el preu 
de l’activitat 

gener- juny 
2021 

Comissió 
PMOE 
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satisfactori)  

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 

Garantir l’accés en   
igualtat d’oportunitats  
dels infants  
socioeconòmicament 
desfavorits a les a    
les activitats  
escolars (sortides)  
Garantir el dret a la     
participació de  
l’alumnat i a la    
no-exclusió per raons   
econòmiques  

M1/P2: Reducció del   
preu d’algunes  
sortides incloses en   
el Pla anual del    
centre, mitjançant  
l’abonament directe a   
les entitats que les    
presten d’una part del    
cost total de l’activitat. 

Tot l’alumnat 
 

Nombre d’alumnes 
sobre el total 
d’alumnes del centre 
que han accedit a les 
sortides escolars. 
(50-60% assolit 
+70% satisfactori) 

4240 €  
destinats a 

minorar el preu 
de la sortida  

 

desembre 
2020- juny 

2021  

Comissió 
PMOE 

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 
 
 
 
 
 
 
1. Millora 
dels 
resultats 
acadèmic
s 

Garantir les  
condicions 
d’educabilitat i la   
igualtat d’oportunitats  
de tot l’alumnat.  
 

M2/P1: Adquisició de   
llibres de text, per a     
deixar en préstec,   
llicències de llibres   
digitals i material   
didàctic necessari en   
el desenvolupament  
de l’activitat lectiva   
per aquell alumnat   
que no pugui   
adquirir-los a causa   
de la situació   
econòmica de la seva    
família (també es pot    
incloure adquisició  
d’equipament 
esportiu per a l’ús de     
l’alumnat o material   
d’ús didàctic d’ús   
compartit, com ara,   
“kits” de robòtica). 

Tot l’alumnat 

Nº famílies que han 
pogut beneficiar-se de 
l'ajuda per adquisició 
de material didàctic 
 
(alumnat NESE tipus 
b beneficiat de la 
situació +70%) 
 
 
Nº alumnat beneficiari 
de l’ús dels kits de 
robòtica i impressió 
3D 
 
% alumnat d’un nivell 
determinat que utilitza 
els recursos  
(+70% assolit) 
 
 

3600 €  
destinats a 

adquisició de 
llicències digitals 

i material 
didàctics si escau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1400 €  
destinats a kits 

de robòtica i 
impressora 3D 

desembre 
2020- juny 

2021  

Comissió 
PMOE 
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2. Millora 
de la 
cohesió 
social 
 

Garantir el dret a la     
participació de  
l’alumnat  
de les activitats   
lectives i a la    
no-exclusió per  
raons  
econòmiques  
Garantir les  
condicions 
d’educabilitat i la   
igualtat d’oportunitats  
de tot l’alumnat 

M2/P3: Minoració de   
la quota voluntària de    
material escolar del   
centre. 

Tot l’alumnat 

Enquesta de 
satisfacció entre les 
famílies 
1-4 valoració activitat 
alumnat (1-2 no 
satisfactori) 
 
 

3554 €  
per la minoració 

de quota 
maig 2021 Secretaria 

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 
 

Reforçar l’equitat  
educativa 
Reforçar 
l’acompanyament, la  
motivació i el suport    
individual a l’alumnat,   
especialment de  
l’alumnat amb  
situació 
socioeconòmica 
desfavorida 

M4/P2: Contractació  
d’un servei de   
monitoratge per  
dinamitzar el temps   
educatiu no lectiu. 
M4/P4:Desenvolupar 
tallers 
d’acompanyament 
emocional per   
detectar les   
necessitats i generar     
espais d’escolta i     
cura. 

Alumnat 
d’ESO 

Nombre d’activitats 
organitzades  
 (informatiu) 
 
Percentatge 
d’alumnes  atesos  pel 
servei 
contractat   i 
percentatge   respecte 
el  total  del nivell  
 
20% d’alumnes 

1400 € 
 
 

1000€ 

gener -juny 
2021 

Comissió 
d’organització 

de centre 

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 
 
 
 
 
1.Millora 

Reforçar 
l’acompanyament, la  
motivació  i  el  suport  
individual a  
l’alumnat, 
especialment a  
l’alumnat amb  
situació 
socioeconòmica 

M5/P1: Contractació  
amb una entitat   
especialitzada o una   
entitat socioeducativa  
del territori amb la    
que ja s’estigui   
portant a terme un    
programa de  
mentoria social,  

Alumnat 
desafavorit 

proposat per 
les tutories 

Grau de satisfacció 
del desenvolupament 
de l’acció per  
part del mentors, dels 
mentorats i del centre 
educatiu.  
1-4 valoració activitat 
(1-2 no satisfactori)  
 

 
 
 
 
 
 
 

700 € 

curs escolar 
Comissió 
atenció a la 
diversitat 
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dels 
resultats 
acadèmic
s 

desafavorida 
 

individual o en petits    
grups  

Impacte  de  l’actuació 
en  els  resultats 
educatius  de 
l’alumnat (millora en 
els grau d’assoliment 
de la competència 
personal i social de 
l’alumnat participant) 
 
75% alumnat 
participant augmenta, 
com a mínim, un grau 
d’assoliment 

 per contractació 
de programa 

entitat Rossinyol 

1.Millora 
dels 
resultats 
acadèmic
s 

Garantir la  
continuïtat i el   
progrés educatiu de   
l'alumnat, amb  
especial atenció a   
l'alumnat   amb  
vulnerabilitat 
educativa 

M7/P1: Realització, a   
càrrec d’una entitat   
especialitzada, de  
tallers de suport en la     
realització de tasques   
escolars. 

Tot l’alumnat Nº alumnat participant 
 A càrrec del PEE Curs escolar Comissió 

PEE 

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 
 

Reforçar 
l’acompanyament, la  
motivació i el suport    
individual a l’alumnat,   
especialment de  
l’alumnat amb  
situació 
socioeconòmica  
desfavorida.  
Potenciar les  
oportunitats 
educatives més enllà   
de l’escola en   
relació amb  
l’alumnat  

M8/P2: Organització  
d’espais de treball   
socioemocional i  
conductual, amb  
activitats com la   
modelització, els jocs   
de rol, els cercles    
restauratius, les  
xarxes de suport   
entre iguals, el   
relaxament i la   
introspecció... l’anàlisi  
de situacions socials,   
relaxament i  
introspecció: Ioga i   

Alumnat 1r 
d’ESO 

Grau de satisfacció 
del desenvolupament 
de l’acció per  
part de l’alumnat, de 
l’instructor i de l’equip 
docent.  
1-4 valoració activitat 
(1-2 no satisfactori) 
 
 

1000 € 2n i 3r 
trimestre 

Comissió 
atenció a la 

diversitat 
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amb situació  
socioeconòmica 
desfavorida. 

relaxació 

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 
 

Reforçar 
l’acompanyament, la  
motivació i el  
suport individual a   
l’alumnat, 
especialment de  
l’alumnat amb  
situació 
socioeconòmica  
desfavorida. Potenciar  
les oportunitats  
educatives   més  
enllà de l’escola en    
relació amb l’alumnat   
amb  
situació 
socioeconòmica 
desfavorida. 
 

M8/P3: Organització  
d’esplais de tarda al    
centre educatiu i 
activitats de lleure   
(acompanyament 
socioeducatiu 
fora de l’horari lectiu). 

Tot l’alumnat 

Nombre de 
participants en 
l’activitat 
(informatiu) 
 
Grau de satisfacció 
del desenvolupament 
de l’acció per  
part de l’alumnat, de 
l’instructor i de l’equip 
docent.  
1-4 valoració activitat 
(1-2 no satisfactori) 

900 €  
Curs escolar 

Comissió 
PMOE 

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 
 

Reforçar  
l’organització i  
funcionament  en  
relació amb les   
condicions especials  
del curs 2020-2021  
Reforçar 
l’acompanyament, la  
motivació i el  
suport individual a   
l’alumnat, 
especialment de  
l’alumnat amb  
situació 

M8/P4: Organització  
d’accions formatives  
adreçades al  
professorat i/o  
famílies en l’àmbit   
emocional, tant per la    
gestió de les pròpies    
emocions, com per   
l’adquisició d’eines  
per fer un bon    
acompanyament 
emocional a  
l’alumnat: 
Mindfulness 

Professorat i 
famílies 

nº de participants 
(Satisfactori: 10-20 
participant. Més de 
20: Molt satisfactori) 
 
Grau de satisfacció 
del desenvolupament 
de l’acció  
1-4 valoració activitat 
(1-2 no satisfactori) 

1000 € Curs escolar Comissió 
PMOE 
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socioeconòmica  
desfavorida. 

1.Millora 
de 
resultats 
acadèmic
s 
2. Millora 
de la 
cohesió 
social 
 

Reforçar l’equitat  
educativa  
Facilitar la implicació   
i  participació  de  les  
famílies  
Millorar la  
comunicació entre les   
famílies i els  
centres educatius.  
 

M11/P1: Realització  
de tallers formació en    
competència digital i   
acompanyament 
escolar: Addició  
pantalles i  
ciberseguretat 
M11/P3: Formacions   
conjuntes famílies i     
escola, per posar en       
valor els diferents     
models educatius des     
del reconeixement de     
la diferència i avançar       
cap a la     
corresponsabilitat 

Famílies 

nº de participants 
(Satisfactori: 10-20 
participant. Més de 
20: Molt satisfactori) 
  
Grau de satisfacció 
del desenvolupament 
de l’acció  
1-4 valoració activitat 
(1-2 no satisfactori) 

630 € 
 

1100 € 
curs escolar Comissió 

PMOE 

2. Millora 
de la 
cohesió 
social 

Facilitar la implicació   
i  participació  de  les  
famílies  
Millorar la  
comunicació entre les   
famílies i  
els centres educatius. 

M13/P2: Elaboració  
d’eines de  
comunicació amb les   
famílies (butlletins  
electrònics, apps,  
etc.): Ampliació del   
sistema de  
comunicació iEduca  
amb un mòdul de    
missatgeria 
instantània 

Famílies 

Percentatge  d’ús 
respecte  el  total  de 
famílies del centre  
(30% de famlies usen 
el sistema) 
 
Grau  de  satisfacció 
de  les  famílies  en  la 
millora de la 
comunicació  
 amb les famílies. 
1-4 valoració (1-2 no 
satisfactori) 

756 € curs escolar Comissió 
PMOE 
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MECANISMES AUTOAVALUACIÓ SISTEMÀTICA I RETIMENT DE COMPTES 

Els mecanismes d’avaluació del projecte  consistiran en una revisió periòdica per part de la Comissió PMOE, la Comissió pedagògica i claustre. 

Aquest projecte preveu una sistematització de la revisió per part de les comissions esmentades, així com el retiment de comptes al Consell                      

Escolar i Serveis Territorials. Així doncs, proposem fer en períodes d’acabament de trimestre una reunió de revisió de la gestió i ajustar les                       

actuacions. 

La Memòria i el Pla general anual de centre seran els documents que recolliran les actuacions a preveure i realitzar, així com les actes de les                          

comissions i Consell Escolar que recolliran els acords. 

La següent taula recull la periodicitat dels mecanismes d’autoavaluació i retiment de comptes al Consell Escolar i Serveis Territorials. 
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MECANISME DESTINATARI Inici 1r tr 2n tr 3r tr Final 

 
Revisió Comissió PMOE 

Consell Escolar      

Comissió pedagògica i 
Claustre 

     

Presentació PGA 
 
 

Consell Escolar      

Claustre      
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Presentació Memòria anual 

Consell Escolar      

Claustre      

Inspecció educativa      

Acompliment objectius Consell Escolar      

Memòria final SSTT Departament 
d’Educació 

     


